
 

 
 

Oslo Pin Club Info # 231, 10.01.2016 
 
 

Velkommen til Oslo Pin Clubs 
første byttemøte i 2016 
torsdag 14. januar kl 17 

Welcome to Oslo Pin Club’s first 
trade meeting in 2016, 

Thursday, January 14th at 17 
 
 

Oslo Pin Clubs  
medlemsmøter våren 2016 

Oslo Pin Club’s  
Member’s meetings spring 2016 

• Torsdag 14. januar 
• Onsdag 3. februar 
• Mandag 14. mars 
OBS NY DATO:  
 Torsdag 14. april, Generalforsamling 

• Thursday January 14th 
• Wednesday February 3rd 
• Monday March 14th 
NEW DATE:  
Thursday April14th, General Assembly 

Skriv ned disse viktige datoene  
og sett av tid til å delta på møtene 

Write down these important days. 
We would like to see you. 

 
 

Drammen Pin Klubbs 
byttemøter våren 2016 

Drammen Pin Club’s 
trade meetings spring 2016 

 
Drammen Pin Klubb har møter 

den siste torsdagen i måneden:  
OBS OBS! 28. januar-møtet avholdes på veikroen 

Marché ved den gamle Kjellstadbommen like  
før Drammen. 

Øvrige møter er 25. februar, 31. mars og 28. april. 
Alle de siste tre møtene avholdes på nyoppusset 

Lierkroa og starter kl 17. 
 

 
Drammen Pin Klubb has set their  

spring trade meetings. 
They are:  

Thursday January 28th, 
Thursday February 25th, 
Thursday March 31st and 

Thursday April 28th. 
Open from 5pm just outside Oslo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oslo Pin Club og NOSF 
presenterer seg for Norges 

Idrettsforbund 

Oslo Pin Club and NOSF 
presenting themselves to the 

Norwegian Olympic Committee 
 
De to norske klubbene som er medlem av IOCs 
samlerorganisasjon AICO har fått lov til å 
presentere seg på et samlermøte for Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komite. 
Møtet finner sted onsdag 26. januar kl 14 til 19.  
 
Ideen er at vi bringer vår kjære hobby inn til  
"hjertet" av norsk idrett - midt mellom alle 
tenkelige forbund i Idrettens hus på Ullevål.  
Vår kontaktperson i NIF er Elisabeth Seeberg som 
har møtt oss med stor entusiasme. Hun har blant 
annet lovet å sende ut relevant informasjon om 
dette til alle ansatte i forbundene.  
Grunnen til at vi tenker oss å starte allerede  
kl. 14.00 er et håp om at mange av de ansatte vil 
ta veien innom og oppleve vår hobby og at flere 
av oss kanskje kan få nye nyttige kontakter. 

 
The two Norwegian founding Clubs of AICO have 
been invited by the Norwegian Olympic 
Committee to present themselves along with their 
collectors items. 
 
 
The meeting will take place Wednesday  
January 26th from 2 to 7 pm.  
 
 
Oslo Pin Club will present collectors items as  
Olympic torches, participation medals,  
framed sets from Lillehammer 1994,  
nice framed sets from other Olympics.  
 
 
We will also have items for trade or sale and we 
hope the employees have items to buy. 

 
Meninger er å vise frem samlerobjekter fra den 
olympiske historien. Vi kan tenke oss å vise frem 
OL-fakler, deltagermedaljer, pinsrammer fra 
Lillehammer-OL 1994, flotte rammer fra andre OL. 
Vi bør også ha med en del objekter til salg, kjøp 
eller bytte. 
 
Møtet holdes i kantinen til Norges Idrettsforbund 
og denne har naturlig nok begrenset plass.  
Derfor må interesserte medlemmer ta kontakt 
med oss for å melde seg på.  
 
Medlemmer som ikke deltar med utstilling kan 
allikevel komme og delta på arrangementet. 
 

 

Dersom du er interessert i å delta med utstilling 
og andre objekter kan du henvende deg til 
Gunnar Rolland på t: 95943032 for avtale om hva 
du ønsker å vise frem. 
 

If you are interested in participating,  
you need to call  
Gunnar Rolland 0047 95943032. 

 
 
 
 
 



The 22nd World Olympic Collectors Fair 
in Gothenburg, Sweden, from May 13th to May 15th 2016. 

 
 

inviterer til en olympisk samlerfest rett utenfor 
stuedøra vår. 

Noen som kunne tenke seg en tur? 
Sjekk mere info på  

www.gothenburg2016.com 

 
 

has the pleasure of inviting collectors to 
participate in the World Olympic Collectors Fair. 

Thinking of participation? 
You will find more information at their website: 

www.gothenburg2016.com 
 
 

Annonser Ads 

Medlemmene kan sette inn gratis annonser 
i infoskrivene. 

Vil du ha inn en annonse, send en e-post til 
e-eke@online.no 

Our members can put in free ads 
searching for objects they want. 

If you would like to announce, send an e-mail to 
e-eke@online.no 

Vinnermedaljer 
 

Jeg er ute etter alle typer vinnermedaljer 
fra olympiske vinter- og sommerleker, 

bronse, sølv og gull. 
Jeg betaler topp priser. 

 
Vennligst ring meg eller send en mail 

 
OPC-member Ingrid o’Neil 

PO Box 265 
Corona Del Mar, CA 92625  USA 

Tel.: 001-949-715-9808 
e-mail: ingrid@ioneil.com 

Winners medals 
 

I am looking for all winners medals,  
winter and summer Olympic Games,  

bronze, silver and gold. 
Top prices paid! 

 
Please call me or send me an e-mail 

 
OPC-member Ingrid o’Neil 

PO Box 265 
Corona Del Mar, CA 92625  USA 

Tel.: 001-949-715-9808 
e-mail: ingrid@ioneil.com 

 
 

Velkommen til det 2. Ungdoms-OL på 
Lillehammer 2016 

Welcome to Lillehammer 2016 2nd 
Winter Youth Olympic Games 

 
Fakkelstafetten er i gang 

 
Gullmedaljen som skal deles ut 



 
Maskotten har fått navnet Sjogg. 

 
The Mascot’s name is Sjogg  

 

Lillehammer 2016, Fakkelstafetten Lillehammer 2016, The Torch Relay 

• Alta – 11. januar 
• Tromsø – 13. januar 
• Bodø – 15. januar 
• Steinkjer – 18. januar 
• Trondheim – 19. januar 
• Molde – 20. januar 
• Stryn – 22. januar 
• Voss – 25. januar 
• Stavanger – 26. januar 
• Kristiansand – 28. januar 

• Arendal – 29. januar 
• Morgedal – 30. januar 
• Sandefjord – 1. februar 
• Drammen – 5. februar 
• Jessheim – 5. februar 
• Oslo – 6. februar 
• Fredrikstad – 3. februar 
• Trysil – 10. februar 
• Hamar – 11. februar 
• Gjøvik – 8. februar 
• Otta – 9. februar 

 
 

OPC klubbpin uten  
nummer for 2015 og  

festivalpin 2015 

OPC Club Pin without  
number for 2015 and  

Festival pin 2015 

                                             
Kjøp din egen ekstra klubbpin uten nummer, pris kr 100,-, tre for kr 200,- 

Ett sett med to festivalpins, en stor og en liten, selges for kr 260,-. 
 

 
 
 

Besøk www.oslopinclub.no / visit www.oslopinclub.no 
 

For Oslo Pin Club 
Gunnar Rolland / Erik Ekeberg  


